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Poprawka  1 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber 

w imieniu grupy PPE 
 
Projekt rezolucji B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
śywności 
dotyczący konferencji w sprawie zmiany klimatu, która odbędzie się w Warszawie (COP 19) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. zauwaŜa, Ŝe UE jest na drodze ku 
osiągnięciu ograniczenia emisji znacznie 
powyŜej obecnego celu 20%, i podkreśla 
fakt, Ŝe potrzeba równieŜ więcej ambicji w 

zakresie stworzenia braków na rynku 

dwutlenku węgla; przypomina, Ŝe 
przyjęcie celu, jakim jest ochrona klimatu 
na poziomie 30% do 2020 r., leŜy we 
własnym interesie UE, poniewaŜ umoŜliwi 
to trwały wzrost, stworzy dodatkowe 
miejsca pracy i zmniejszy uzaleŜnienie od 
importu energii; wzywa UE do zwiększenia 
swojego celu;  

19. zauwaŜa, Ŝe UE jest na drodze ku 
osiągnięciu ograniczenia emisji znacznie 
powyŜej obecnego celu 20%, i 
przypomina, Ŝe UE zaoferowała 
zwiększenie swojego celu ograniczenia 
emisji do 30% do 2020 r., jeŜeli inne 
główne kraje emitujące zobowiąŜą się do 

porównywalnych celów zmniejszenia 

emisji, poniewaŜ umoŜliwi to trwały 
wzrost, stworzy dodatkowe miejsca pracy i 
zmniejszy uzaleŜnienie od importu energii;  
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Poprawka  2 

Richard Seeber 

w imieniu grupy PPE 
 
Projekt rezolucji B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
śywności 
dotyczący konferencji w sprawie zmiany klimatu, która odbędzie się w Warszawie (COP 19) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. przyjmuje z zadowoleniem propozycję 
Ban-Ki Moona dotyczącą organizacji 
szczytu klimatycznego światowych 
przywódców we wrześniu 2014 r., a takŜe 
spotkania przygotowującego COP z 
udziałem społeczeństwa obywatelskiego w 
2014 r. w Wenezueli; podkreśla, Ŝe 
wydarzenie to naleŜy dobrze przygotować, 
Ŝe musi ono przynieść znaczące wyniki i 
musi mu towarzyszyć zaangaŜowanie 
przedstawicieli najwyŜszego szczebla 
politycznego i społeczeństwa 
obywatelskiego, aby osiągnąć i utrzymać 
niezbędną dynamikę polityczną przed 
konferencjami w 2014 i 2015 r.; uwaŜa, Ŝe 
dla powodzenia porozumienia w 2015 r. 
konieczne jest, aby kraje zaproponowały 
zobowiązania w zakresie ograniczenia 
gazów cieplarnianych przed szczytem 
światowych przywódców; podkreśla, Ŝe 
UE musi dać przykład, przyjmując przed 
szczytem ambitne cele w zakresie 
ograniczenia gazów cieplarnianych, 
efektywności energetycznej i energii 
odnawialnej na 2030 r.; 

6. przyjmuje z zadowoleniem propozycję 
Ban-Ki Moona dotyczącą organizacji 
szczytu klimatycznego światowych 
przywódców we wrześniu 2014 r., a takŜe 
spotkania przygotowującego COP z 
udziałem społeczeństwa obywatelskiego w 
2014 r. w Wenezueli; podkreśla, Ŝe 
wydarzenie to naleŜy dobrze przygotować, 
Ŝe musi ono przynieść znaczące wyniki i 
musi mu towarzyszyć zaangaŜowanie 
przedstawicieli najwyŜszego szczebla 
politycznego i społeczeństwa 
obywatelskiego, aby osiągnąć i utrzymać 
niezbędną dynamikę polityczną przed 
konferencjami w 2014 i 2015 r.; uwaŜa, Ŝe 
dla powodzenia porozumienia w 2015 r. 
konieczne jest, aby kraje zaproponowały 
zobowiązania w zakresie ograniczenia 
gazów cieplarnianych przed szczytem 
światowych przywódców; podkreśla, Ŝe 
UE musi dać przykład, proponując przed 
szczytem ambitną politykę w zakresie 
ograniczenia gazów cieplarnianych, 
efektywności energetycznej i energii 
odnawialnej na 2030 r.; 
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Richard Seeber 

w imieniu grupy PPE 
 
Projekt rezolucji B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
śywności 
dotyczący konferencji w sprawie zmiany klimatu, która odbędzie się w Warszawie (COP 19) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. przypomina, Ŝe według MAE emisje 

UE stanowią około 11% emisji 

światowych, a w przyszłych 

dziesięcioleciach udział ten będzie jeszcze 

mniejszy; podkreśla fakt, Ŝe podmioty 

przemysłowe i sektory energetyczne mogą 

osiągnąć wyŜsze poziomy docelowe i 

akceptację ambitnej polityki w zakresie 

zmiany klimatu, gdyby inne gospodarki 

światowe, podejmując podobne działania, 

wykazały wyŜszy poziom ambicji; 

Or. en 

 
 


